Załącznik nr1 do Polityki Certyfikacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Umowa nr …………………….
z dnia …………………………………..
o udostępnienie niekwalifikowanego certyfikatu
zawarta pomiędzy:
POWIATEM STRZELECKIM – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego
z siedzibą: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2, w imieniu którego działają:
1) Józef SWACZYNA – Starosta Strzelecki
2) Waldemar GAIDA – W-ce Starosta
zwanym Powiatem
a
……………………………………………………….
(imię, nazwisko)
……………………………………………………….,
……………………………………………………….
(adres)
(kod pocztowy)
……………………………………………………..
(PESEL)
Dowód osobisty/paszport nr i seria
………………………………………………………………………..
Organ wydający dowód osobisty/paszport
……………………………………………………………..
zwanym/ą dalej Upoważnionym.
§1
1. Powiat zobowiązuje się udostępnić usługi certyfikacyjne (zwane dalej Usługami) na rzecz
Upoważnionego.
§2
W ramach umowy Powiat wystawia Upoważnionemu niekwalifikowany certyfikat.
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§3
1. W celu wykonania umowy Upoważniony:
a) Oświadcza, że dostarczył prawdziwe i kompletne dane we Wniosku o wystawienie
certyfikatu,
b) Oświadcza, że odbierze certyfikat w terminie wskazanym przez Powiat,
c) Oświadcza, że sprawdzi poprawność danych umieszczonych w certyfikacie,
d) Oświadcza, że został poinformowany o tym, że certyfikat, o który się ubiega nie jest
kwalifikowanym certyfikatem zgodnym z Ustawą o podpisie elektronicznym,
e) Przedstawia dodatkowe oświadczenie stwierdzające fakt posiadania nazwy
domenowej, na którą ma zostać wydany certyfikat w przypadku gdy profil certyfikatu
wymaga takiego pola,
f) Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926),
dla celu Umowy.
2. Upoważniony zobowiązuje się do:
a) Informowania Powiatu o każdej zmianie danych zawartych w certyfikacie w celu
wystawienia nowego certyfikatu,
b) Zmiany hasła zabezpieczającego dostęp do Klucza prywatnego przed pierwszym jego
użyciem.
§4
Certyfikat wystawiony przez powiat ważny jest przez okres 3 lat.
§5
1.
2.

Certyfikat może być zawieszony, jak również unieważniony przez upoważnionego
przedstawiciela Powiatu oraz na wniosek Upoważnionego.
Upoważniony zawiesza, uchyla zawieszenie oraz unieważnia certyfikat poprzez złożenie
wniosku o zmianę stanu ważności certyfikatu.
§6

Powiat nie odpowiada za błędy, które mogą wystąpić:
a) w sprzęcie oraz środowisku oprogramowania Upoważnionego,
b) poprzez korzystanie z certyfikatu niezgodnie z Umową,
c) w certyfikacie na skutek podania nieprawidłowych danych przez Upoważnionego,
d) w usługach spowodowanych ujawnieniem zabezpieczeń przez korzystanie
z certyfikatu przez osoby trzecie.
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§7
1.
2.

3.

Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
a) Wszystkie certyfikaty Upoważnionego zostały unieważnione,
b) Upoważniony nie odbierze certyfikatu w terminie wskazanym przez Powiat.
W przypadku rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy certyfikat jest
unieważniany.
§8

Upoważniony nie ponosi opłat za korzystanie z certyfikatu.
§9
1.
2.
3.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres ważności
zamówionych certyfikatów.
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony podpisały dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy.
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Upoważniony

